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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حمة هللا وبركاته.السالم عليكم ور 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا-قال العراقي 
إإإإإ  إرحفإإإإإـن يلإإإإإإم قإإإإإم بيإإإإإان مإإإإإن ج 

 

 كإإإإإإ ا إ ا قإإإإإإالوا لمإإإإإإتن لإإإإإإم يصإإإإإإ  
 

 وح،ر مجال من ال ،البيان مطلوب من الجارح ألن "َجرح"قل بيان من  "بيان من َجرح"
 فإإإإإـن يلإإإإإم قإإإإإم بيإإإإإان مإإإإإن َجإإإإإرح

 

 ................................... 
 .ألن البيان إنما يطلب ممن؟ هل المجروح هو الذي يطلب منه البيان؟ الجارح هو الذي يطلب منه البيان، نعم

 فإإإإإـن يلإإإإإإم قإإإإإم بيإإإإإان مإإإإإن جإإإإإإرح
 

 وأبهمإإإإإإإإإوا فالأإإإإإإإإي  قإإإإإإإإإد أجابإإإإإإإإإا
 

 حتإإإإإإإإإإى يإإإإإإإإإإإبين بإح إإإإإإإإإإإه قبإإإإإإإإإإإوله
 

 عكرمإإإإإإه احتجاجإإإإإإا البخإإإإإإار   ففإإإإإإي
 

 واحإإإإإإتم مسإإإإإإإلم بمإإإإإإن قإإإإإإد  إإإإإإعفا
 

 قلإإإإإإإا وقإإإإإإإد قإإإإإإإال أبإإإإإإإإو المعإإإإإإإإالي
 

 الحإإإن أن يحكإإإم بمإإإا وابإإإن الخ يإإإب
 

 وقإإإإإإإدموا الجإإإإإإإرح وقيإإإإإإإم إن  هإإإإإإإر
 

 ومبهإإإإإإإإم التعديإإإإإإإإم لإإإإإإإي  يكتفإإإإإإإي
 

 وقيإإإإإإإإإم يكفإإإإإإإإإي نحإإإإإإإإإو أن يلإإإإإإإإإاا
 

 جميإإإإإإا أأإإإإإإإياخي  لإإإإإإاا لإإإإإإإو لإإإإإإم
 

 إردهوبعإإإإإإح مإإإإإإإن حلإإإإإإإن لإإإإإإم يإإإإإإ
 

 ولإإإإإإإإإم يإإإإإإإإإإروا فتيإإإإإإإإإإاه أو عملإإإإإإإإإإه
 

 ولإإإإإإإي  تعإإإإإإإدي  علإإإإإإإى الصحيإإإإإإإإ 
 

 كإإإإإإ ا إ ا قإإإإإإالوا لمإإإإإإتن لإإإإإإم يصإإإإإإ  
 

 أن يجإإإإإإإإإب الوقإإإإإإإإإإ  إ ا اسإترابإإإإإإإإإإا
 

 كمإإإإإن أولإإإإإو الصإإإإإإحي  خرجإإإإإوا لإإإإإه
 

 ابإإإإإن مإإإإإرروم و يإإإإإر ترجمإإإإإه مإإإإإا
 

 نحإإإإإو سإإإإإو د إ  بجإإإإإرح مإإإإإا ا تفإإإإإى
 

 واختإإإإإإإإإإإإإإإاره تلميإإإإإإإإإإإإإإإ ه ال إإإإإإإإإإإإإإإرالي
 

 أ للإإإإإإإإإإإإإإه العالإإإإإإإإإإإإإإم ب سإإإإإإإإإإإإإإبابهما
 

 أل  إإإإإر فهإإإإإإو المعتبإإإإإإرمإإإإإن عإإإإإدل ا
 

 بإإإإإإه الخ يإإإإإإب والفليإإإإإإإه الصإإإإإإيرفي
 

 حد نإإإإإإإإي ال لإإإإإإإإ  بإإإإإإإإم لإإإإإإإو قإإإإإإإاا
 

 لبإإإإإإإم مإإإإإإإإن قإإإإإإإإد أبهإإإإإإإمنأسإإإإإإإإم ا 
 

 مإإإإإن عالإإإإإإم فإإإإإي حإإإإإإن مإإإإإإن قلإإإإإإده
 

 علإإإإإى وفإإإإإام المإإإإإتن تصإإإإإحيحا لإإإإإه
 

 روايإإإإإإإإ  العإإإإإإإدل علإإإإإإإى التصر إإإإإإإإ 
 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
وقبول التعديل من غير بيان،  ،بعد أن ذكر ما يلزم من بيان سبب الجرح -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

والسبب في ذلك أن الجرح ال يصعب بيانه؛ ألنه يثبت بأمر واحد، وأما التعديل فال بد من تعديد جميع ما يكون 
 ،فيذكر جميع الواجبات وينص على أنه يفعلها، ويذكر جميع المحرمات أو يجب تركه، ،مما يجب فعله به عداًل 
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كما تقدم، نعم، يثقل ذكر وتعداد جميع ما يكون به  "خأي  أن ت ل "و ،وينص على أنه يتركها؛ ليكون عداًل 
 مما يجب أو يحرم. عداًل 

ث ال يستوعبون العلل في ولذا تجدون في أحكام األئمة على األحادي ؛أما بالنسبة للجرح يكفي بجرح واحد
لماذا؟ ألنه إذا ضعف انتهى إشكاله  ،من عشرة أوجه يقتصرون على واحد افً قد يكون الحديث مضع ؛الحديث
وأشد أسباب التعليل، ضعيف؛ ألن فيه فالن، انتهى اإلشكال، لو في غيره، لكن هذا  ،يذكرون أوضح ،خالص

عليه الصالة -يكذب على النبي  ؛ أمور تجرح؛رحعلى جوا يكفي، فكون الشخص مشتماًل  اأعظمهم ضعفً 
هل يحتاج  لرحمه؛أو يكذب في حديثه مع الناس في كالمه العادي، ومع ذلك يشرب الخمر، وقاطع  ،-والسالم

، ويشرب الخمر ،-عليه الصالة والسالم-أن يقال: هذا الراوي ضعيف، أو وضاع؛ ألنه يكذب على النبي 
تقضي على ما دونها، يعني  علة فهذه ،-عليه الصالة والسالم– يكذب على النبييكفي أن يقال:  ويقطع الرحم؟

أن يسبر حال هذا الشخص في  اأو شاهدً  اد أن يجرح راوًياهل لمن أر  ؛لو تعددت أسباب الجرح في الشخص
يكون هذا  ويتركه من الواجبات؟ ما يلزم، هو إذا جرحه بواحد انتهى اإلشكال، لكن ،جميع ما يفعله من المنكرات

يقول:  ،ومع ذلك يشرب الدخان، إذا راح عند القاضي ،أقوى الجوارح، أقوى ما يجرح به، يعني شخص ال يصلي
ال يلزم في الجرح أن يعدد  ،ألن هذه هي الجادة المعروفة ؛ما تقبل شهادته، يا أخي اجرح باألعظم هذا يدخن

الضعف وينتهي، يكفي، على أن يكون هذا الجرح  كل شيء، فالجرح يكتفى بأمر واحد ينزله عن العدالة إلى
 اطلبوا بيان السبب، وأيًض  -أعني أهل العلم–واحد فطلبوا  ،ولذا يثبت الجرح بأمر ؛أقوى ما عند هذا الرجل

وهو عند غيره  ،يعني ما يجرح به الراوي قد يختلف فيه الناس، فقد يجرحه بشيء ،الجوارح قد يختلف فيها الناس
والتعديل ال يحتاج فيه إلى  ،ما تقدم ذكره عن شعبة وغيره، فالجرح ال بد من بيانه على ما تقدم ليس بجرح، مثل

بيان، ومنهم من يعكس كما تقدم؛ ألن المسألة فيها أربعة أقوال، منهم من يعكس يقول: يجب بيان سبب التعديل 
ويموه عليهم،  ،لناس على أنه ثقةدون سبب الجرح؛ ألن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها، يمكن يمشي بين ا

كما قيل في عبد هللا بن عمر العمري  ،ويخفي ما عنده من الجوارح عنهم، فأسباب التعديل ال بد من بيانها
وهيئته  ،ومع ذلك يقول: ال يقدح فيه إال رافضي مبغض آلبائه، لو رأيت لحيته ،المكبر ضعيف عند أهل العلم

لتعديل، واغتر بظاهره، فال بد من بيان التعديل؛ ألنه كيف عدله؟ عدله بغير عرفت أنه ثقة، هذا ما يكفي في ا
أو روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق  ،ونقده للرجال استدل ،واإلمام مالك رغم شدة تحريه ،ما يعدل به الراوي 

ى هذا القول، ومنهم عل هوقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فعلى هذا بيان التعديل أمر ال بد من ،أبي أمية
، ال والقول الرابع عكسه: ال يبين شيء ،من قال في القول الثالث: يبين الجميع، والعلة مركبة من علتي القولين

ن كان هو  ،الجرح والتعديل، مع أن هذا القولعارف بأسباب  ،سيما إذا صدر الجرح أو التعديل من عالم وا 
عارف بأسباب  ؛الشرط، هذا الشرط الذي ذكروه أن يكون من عالم إال أن هذا -على ما سيأتي-الواقع العملي 

ف بأسباب الجرح والتعديل ال ر ان؛ ألن غير العالم العيبي  ن أو لم الجرح والتعديل هو مطلوب على كل حال بي  
 ألسباب؛با اوالمجرح أن يكون عارفً  ،ن، فهذا القيد ال حقيقة له؛ ألنه يشترط في المعدلولو بي   ،يقبل قوله أصاًل 

 األسباب التي بها يجرح، واألسباب التي بها يعدل.
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 ،في الجرح والتعديل ،ننا لو نظرنا في كتب الرجال في تاريخ البخاري : إإشكال أورده ابن الصالح وأجاب عنه
كتب الرجال قاطبة ليس فيها بيان، إال في  ،تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب ،في الكامل البن عدي ،في الكمال

ضعفه فالن؛ ألنه يفعل كذا، لكن الغالب أنه ال يذكر السبب،  :ليل النادر، في القليل النادر يذكر البيانالق
ألن ، وال نستفيد منها؛ فيترتب على هذا إذا اشترطنا تفسير الجرح، أو تفسير التعديل أننا نلغي هذه الكتب

 األحكام فيها مجردة عن بيان السبب.
 :-تعالى ه هللارحم-قال الناظم  "فـن يلم"

 فإإإإإـن يلإإإإإم قإإإإإم بيإإإإإان مإإإإإن جإإإإإرح
 

 ................................... 
يعني سبب  "قم بيان من جرح"على القول السابق  "فـن يلم" اول بأن الجرح ال يقبل إال مفسرً يعني على الق

قولون: ضعيف، بل يقتصرون على الجرح وي ،الجرح، قل بيان سبب الجرح من قبل األئمة الذين تنقل أقوالهم
 في ألفاظ الجرح. -إن شاء هللا تعالى-إلى غير ذلك من األلفاظ التي تأتي  ..،متهم، واهم،

يعني هذا إشكال يورد  "فـن يلم"فيها بيان إال في القليل النادر  فالكتب المعول عليها في التجريح والتعديل ليس
 :على القول السابق

 فإإإإإـن يلإإإإإم قإإإإإم بيإإإإإان مإإإإإن جإإإإإرح
 

 وا لمإإإإإإتن لإإإإإإم يصإإإإإإ كإإإإإإ ا إ ا قإإإإإإال 
 

عن  ،عن البخاري  ،عن اإلمام أحمد ؛يقل بيانهم سبب ضعف الحديث، فيذكر الحديث في السؤاالت عن األئمة
 حديث موضوع، ال أصل له؛ حديث ضعيف، حديث منكر، :وغيرهم ،وأبي زرعة ،عن أبي حاتم ،ابن معين

ألننا نقول: يمكن  أو ال بد من بيان السبب؟، فهل تقبل أقوالهم، طيب لماذا؟ ضعيف لماذا؟ ما يذكرون السبب
نه قد يضعف الراوي بما ال يوجب الضعف، قد نقول: إنه قد يضعف الحديث ، يعني إذا قلنا فيه: إأن هذا اإلمام

ال ما يمكن أن يقال؟ ال سيما إذا وجد كما يوجد في عصرنا هذا من  ،بما ال يوجب التضعيف، يمكن يقال هذا وا 
 ماذاضعف؟ ول ماذاهل العلم، يقول: ال بد من البيان؛ للم عنده؛ ألنه قد يواجه الكبير من أ ال قيمة ألهل الع

بغير تعليل، وال نقبل حكم بغير دليل، اآلن هذه حجج يعني في ظاهرها أنها  اوثق؟ ما نقبل شيئً  لماذاصحح؟ 
"لمتن لم أو فيما ينقل عنهم  ،مفي كتبه "ك ا إ ا قالوا"الحامل عليها التثبت، لكنها حق أريد به باطل، اآلن 

هذا حديث ضعيف، يعني كما قالوا في الراوي ضعيف، هل يطالبون ببيان  :بل اقتصروا على مجرد قولهم يص "
اه تعطلت أحكامهم، عطلنا معن ؛ولن نقبل أقوالهم إال ببيان السبب ،السبب؟ هؤالء أئمة كبار، يعني لو طالبناهم

والتضعيف  ،وهم األصل في هذا الباب، وعليهم المعول في التصحيح ،والمروي  ،من أثرها في الراوي أحكامهم 
معول عليهم، وقد يقال للعالم: لما ضعفت حديث كذا؟ فال ، والتضعيف والتضعيف، في التصحيح ،في التوثيق

؟ ماذا يقول لكانظر ، و ويكفي، لكن اذهب إلى فالن ،كما تقدم في المعلل، الحديث ضعيف ،يستطيع أن يجيب
ضعيف، أنت بدورك إذا وقفت على كالم لألئمة فيه تضعيف لحديث،  :ضعيف، وثالث يقول :-اأيًض –لك يقول 

وسوف تقف على العلة إن كان تعلمك لهذا العلم على  ،واجمع طرقه ،ادرس هذا الحديث، ادرس هذا الحديث
قوف على هذه العلة، قد يقول الجادة، فسوف تقف على العلة، وقد تعجز عن الوقوف عنها، وقد تعجز عن الو 

اإلمام أعل هذا الحديث؛ ألنه لم يقف من الطرق على الطرق التي وقفنا عليها، التي  أن نقول: قائل: إننا بإمكاننا
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أو ال توجد فيها هذه العلة التي من أجلها ضعف، نقول: أين أنت من هؤالء األئمة الذي  ،ترتفع بها هذه العلة
نعم  ،األحاديث، فينبغي أن ال يتسرع اإلنسان في الحكم حتى يتأكد من أحكام األئمةيحفظون مئات األلوف من 

إذا وجد في الراوي أكثر من قول فلك أن تنظر، إذا وجد في الحديث أقوال فلك أن تنظر إذا تأهلت، أما إذا 
 ك إليهم.فرجوع ؛أو جئت ث فليس لك أن تنظر؛ ألنك مهما رحت،أو تضعيف حدي، اتفقوا على تضعيف راو

 الذي أورده ابن الصالح أجاب عنه: هذا اإلشكال
................................... 
 وأبهمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوا ...................

 

 كإإإإإإ ا إ ا قإإإإإإالوا لمإإإإإإتن لإإإإإإم يصإإإإإإ  
 

.................................. 
 

إلى تعطيل البيان يفضي  عيف الحديث، فاشتراطأو تض ،في تضعيف الراوي  ،بيان السبب في األمرين "أبهموا"
يعني ابن  "فالأي "، ككتب العلل أو على األحاديث التي تكلم فيها األئمة ،هذه الكتب التي تشتمل على الرواة

 ـ:ب ،ألف اإلطالق، أجاب عن ذلك "قد أجابا"الصالح 
 أن يجإإإإإإإإإإب الوقإإإإإإإإإإ  إ ا اسإإإإإإإإإإترابا  ...................................

 

ولو لم نعتمد هذا القول في الرد  ،أو تضعيف الراوي  ،و لم نعتمد هذا القول في رد الخبرألننا ول "يجب الوق "
 ـ:أو بالحديث، نتوقف ب ،لكننا نعتمده في التوقف، في التوقف باالحتجاج بالراوي 

 أن يجإإإإإإإإإإب الوقإإإإإإإإإإ  إ ا اسإإإإإإإإإإترابا  ...................................
 

 الخبر حتى نقف على السبب:ج بهذا وال نحت ،ال نحتج بهذا الراوي 
 حتإإإإإإإإإإإى يبإإإإإإإإإإإين بح إإإإإإإإإإإه قبولإإإإإإإإإإإه

 

 ................................... 
ع يقول: إذا وقفت على هذا التضعيف لهذا الراوي ابحث، زد في البحث، أو تضعيف الحديث، ابحث، اجم

 الطرق واألسانيد، وادرس الرجال:
 حتإإإإإإإإإإإى يبإإإإإإإإإإإين بح إإإإإإإإإإإه قبولإإإإإإإإإإإه

 

 ................................... 
 ،والثقة بعدالته "قبوله"أو الحديث  ،عن حال الراوي  "بح ه"يظهر  "حتى يبين"يستمر التوقف 

 الصإإإإإحي  خرجإإإإإوا لإإإإإه اكمإإإإإن أولإإإإإو   ...................................
 

فيه، يعني  "خرجوا له"ومسلم  ،أصحاب الصحيح البخاري  "أصحاب الصحي "أي كالراوي من الرواة الذين  "كمن"
 ،ي صحيحيهما، يعني البحث في راو ضعف من غير ذكر سبب، وجدنا له رواية في الصحيح، فأبان بحثناف

ووجودنا لهذا الراوي رواية في الصحيحين أنه مقبول، وأن جرح الجارح الذي لم يفسر  ،وتنقيبنا في الصحيحين
له  ية في الصحيح مخرج له، ومن خرججرحه ال يؤثر فيه؛ ألننا بحثنا، توقفنا في هذا الراوي حتى وجدنا له روا

 في الصحيحين فقد جاز القنطرة:
 الصإإإإإحي  خرجإإإإإوا لإإإإإه اكمإإإإإن أولإإإإإو   ...................................

 

يعني  "ففي البخار "، الجرح المبهم مع أنه قد ضعف من قبل غيرهم، مس بضرب من التجريح من قبل غيرهم
 ، واالستشهاد:ال على سبل المتابعة ،سبيل االحتجاجيعني على  "ا"احتجاج  في صحيح البخاري 

إإإإإإ  عكرمإإإإإإ  اففإإإإإإي البخإإإإإإار  احتجاج 
 

 ................................... 



 
 

 
 

6 

 6 شرح ألفية احلافظ العراقي

معنى كان يرى السيف؟ يعني يرى  مامولى ابن عباس، وعكرمة هذا مضعف؛ ألنه كما قيل: كان يرى السيف، 
 ،لقول فيه ما فيه، ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارجرأي الخوارج، البخاري خرج له، مما يدل على أن هذا ا

فهذا النوع من االبتداع عند أهل العلم ال يؤثر في الرواية، لماذا؟ ألن المعروف من رأي الخوارج أنهم يكفرون 
بالكبيرة، والكذب كبيرة، فال يجرؤون على الكذب، وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة ممن يرى تعظيم شأن 

ن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي تفصيل الكالم فيها  ،أولى بالقبول من غيره الكذب ، -إن شاء هللا تعالى-وا 
في  -رحمه هللا-كالحافظ الذهبي  ،وذكروا ما يضعف هذا القول ،على أن األئمة دافعوا عن عكرمة، دافعوا عنه

هذه التهمة، وعلى كل حال البخاري احتج به،  دافعوا عنه، ونفوا عنه "،فتح الباري "السير، وابن حجر في مقدمة 
 ؛ فقد جاز القنطرة:ومادام احتج به البخاري 

................................... 
إإإإإإ  عكرمإإإإإإ  اففإإإإإإي البخإإإإإإار  احتجاج 

 

 الصإإإإإحي  خرجإإإإإوا لإإإإإه واكمإإإإإن أولإإإإإ 
 

 مإإإإإإإا ابإإإإإإإن مإإإإإإإرروم .............
 

 نما على سبيل المتابعة:، وا  لكنه ال على سبيل االحتجاج ،عمرو بن مرزوق الباهلي
 مإإإإإا ابإإإإإن مإإإإإرروم و يإإإإإر ترجمإإإإإ   ...................................

 

ج لهم في الصحيح، فدل على كإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، فيهم كالم ألهل العلم، ومع ذلك خر  
-رحمه هللا-دنا البخاري ووج ،أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيف، ونحن إذا وقفنا على مثل هذا التضعيف

ٍذ ال نلتفت إلى مثل هذا ، إذا وجدنا مثل هذا التضعيف توقفنا حتى نجد مثل هذا االحتجاج من البخاري، وحينئ
 :"بمن قد  ع "في صحيحه  "مسلم"يعني وكذا احتج اإلمام  "واحتم" ،التضعيف

 واحإإإإإإتم مسإإإإإإلم بمإإإإإإن قإإإإإإد  إإإإإإعفا
 

 ................................... 
"إ  بجرح ما يعني مطلق غير مفسر  "إ  بجرح"وهو ابن سعيد الحدثاني أبو محمد  "نحو سو د"عني من غيره ي

ي م  كما قاله جماعة من أهل العلم، وقد ضعفه آخرون؛ ألنه لما ع   ،صدوق في نفسه األن سويدً  ؛مسلم ا تفى"
له خرج له ما تحمله قبل ذلك؛ ألنهم قد صار يلقن فيتلقن، وال شك أن هذا جرح، لكن تخريج اإلمام مسلم له لع

أو قبل قبول التلقين، يعني  ،مما يجزمون بأنه حدث به قبل االختالط ،ينتقون من أحاديث الراوي المختلط مثاًل 
قبل اختالل الضبط عنده، وأداه على الوجه الصحيح قبل ذلك، والدليل على ذلك موافقة الرواة الثقات له، لكن لو 

 ه بعد أن عمي، وصار يقبل التلقين:ثقات قلنا: إن هذا إنما حدث به بعد االختالط، أو حدث بخولف من قبل ال
 واحإإإإإإتم مسإإإإإإلم بمإإإإإإن قإإإإإإد  إإإإإإعفا

 

 قلإإإإا: .............................
 

 نحإإإإو: سإإإإو د إ  بجإإإإرح مإإإإا ا تفإإإإى 
 

................................... 
 الصالح:، وهو من زوائده على ابن القائل الحافظ العراقي

 قلإإإإإإا: وقإإإإإإد قإإإإإإال أبإإإإإإو المعإإإإإإإالي
 

 وابإإإن الخ يإإإب الحإإإن أن يحكإإإم بمإإإا
 

 واختإإإإإإإإإإإإإإإاره تلميإإإإإإإإإإإإإإإ ه ال رالإإإإإإإإإإإإإإإي 
 

 أ للإإإإإإإإإإإإإإه العإإإإإإإإإإإإإإالم ب سإإإإإإإإإإإإإإبابهما
 



 
 

 7  
7 
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 "ال رَّالي"أبو حامد  "واختاره تلمي ه" ،الجويني في البرهان "أبو المعالي"في رد السؤال المذكور  "قلا: وقد قال"
ن اشتهر على ألسنة النا ال األصل التشديد، عكس الباق  بالتشديد، وا  الني، يعني اشتهر على ألسنة س التخفيف، وا 

 وهو بالتخفيف. ،الناس التشديد
 قلإإإإإإا: وقإإإإإإد قإإإإإإال أبإإإإإإو المعإإإإإإإالي

 

 ................................... 
 الحرمين في البرهان، مإما

 واختإإإإإإإإإإإإإإإاره تلميإإإإإإإإإإإإإإإ ه ال رالإإإإإإإإإإإإإإإي  ...................................
 

 زي محمد بن عمر، اختاروا وقالوا:فخر الدين الرا "وابن الخ يب"المستصفى يعني في 
 ........... الحإإإإإإن أن يحكإإإإإإم بمإإإإإإا

 

 أ للإإإإإإإإإإإإإإه العإإإإإإإإإإإإإإالم ب سإإإإإإإإإإإإإإبابهما 
 

 ،أي بأسباب الجرح "أ لله العالم ب سبابهما"التعديل إذا ، أو في الجرحيعني يحكم بما أطلقه، سواٌء في 
 ي أشرنا له في أصل المسألة.والتعديل، وهذا هو القول الرابع الذ

عالقتهم بعلوم الحديث من أجل أن تنقل أقوالهم؟ هؤالء أهل نظر، وليسوا من أهل األثر،  ماقد يقول قائل: هؤالء 
أو لم يصرحوا، منهم من صرح، ومنهم من واقع كتبهم يدل على  ،وبضاعتهم في الحديث مزجاة، صرحوا بذلك

في تفسير  كرناها لكمعته في الحديث مزجاة، والرازي ذكرنا قصة أظن ذذلك، الغزالي يذكر عن نفسه أن بضا
 سورة العصر، نعم.

  الب:......
أن  :ال، هو الرازي األصل ثم األلوسي، األصل الرازي في هذه المسألة، يعني ذكر قصة في تفسير سورة العصر

ثم  ،فقالت: إنها شربت الخمر ،عليه، فدلت -عليه الصالة والسالم-امرأة في أسواق المدينة تسأل عن النبي 
ولم يذكره  ،المصنوع ،المختلق ،فقتلته، وقال لها ما قال على حسب هذا الحديث المخترع ،فولدت من الزنا ،زنت
دواوين السنة المعتبرة أن هذا من  ،مع أن الرازي نفسه ذكر أن الحديث إذا لم يوجد في الدواوين المعتبرة ،غيره

-على حسب هذا الخبر فيه أن النبي  -عليه الصالة والسالم-ما عزاه ألحد، وقال النبي عالمات الوضع، وهو 
 الوعيد الذي جاء في سورة النساء: أما شرب الخمر ففيه الحد، وأما القتل ففيه"قال لها:  -عليه الصالة والسالم

ا{ َتَعمِ د  ، هذا ذكره الرازي في تفسيره، "لعلك لم تصل العصروأما الزنا ف ،[( سورة النساء39)] }َوَمن َيْلت ْم م ْؤِمن ا مُّ
التي ال تعتمد  ،ونقله عنه األلوسي، والرازي يطبقون على تسميته اإلمام، كل من فسر القرآن على طريقة التأويل

وأهل النظر يسمونه  ،يعني التفسير بالرأي، كل أصحاب التفسير بالرأي، أو من أهل الفقه واألصول ،على األثر
ال هو ليس  ،فإذا قالوا: قال اإلمام انتهى، انتهى اإلشكال، انطلق إلى الرازي  ،اإلمام وال ينازع في ذلك عندهم، وا 

قال: تفرد بذكره و  ،، لكن األلوسي نقل الخبرمذهبهفي بدعته، نعم إمام، منظر ل ؟بإمام، نعم إمام، إمام فيما
ث، الذي ال يعرفه أهل الحديث موضوع بال شك، وهو نه إمام في معرفة ما ال يعرفه أهل الحدياإلمام، ولعمري إ

ال يمكن نسبته  -يعني كاماًل - إمام في ذكر الموضوعات التي ال يعرفها أهل الحديث، على أن تفسير الرازي 
ن كان إلى الرازي، نعم الرازي له قسم كبير منه، وفيه خروم أ   لحقت به، يعني كمل التفسير، وليست متواصلة، وا 

أو أقل من ذلك، يعني يختلفون في تحديد ما صاغه  ،أو ما يقرب من الثلث ،ن الربع األخيربعضهم يرى أ
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الرازي مما صيغ بعده، وأساليب الكتاب تتفاوت من موضع إلى آخر، يدل على أنه تعاقب على تأليف الكتاب 
 أكثر من شخص.

ض الغيورين على السنة بترك وهجر ولذا ينادي بع ؛على كل حال هؤالء المذكورون ال عالقة لهم بعلم الحديث
أقوالهم في هذا العلم الشريف؛ كيف ننقل كالم الغزالي، وهو يقول: إن بضاعته في الحديث مزجاة؟ كيف ننقل 

جل -وقد سلط على أهل السنة، وأهل األثر، وقدح في ابن خزيمة، إمام األئمة؟ يعني عند قوله  كالم الرازي 
{}َلْيَ  َكِمْ ِلِه َأيْ : -وعال ِميا  الَبِصير  ، قال: "وألف محمد بن إسحاق بن [( سورة الشورى 11)] ٌء َوه َو السَّ

أسماه كتاب التوحيد، وحري به أن يسمى كتاب الشرك" هذا ليس من  اخزيمة.." ورماه بأبشع األوصاف "..كتابً 
كن ما ينازع، ويشاق، ، لا؛ ألن بعض الناس يرتكب مذهبً -نسأل هللا العافية-أهل السنة، بل عدو للسنة هذا 

ويورد شبه، وينظر، ويدافع بقوة مثل الرازي، فيختلف حكمه عن حكمه، فهل يعتبر أقوال مثل هؤالء؟ أقول: 
ينادي بعض الغيورين بتجريد كتب علوم الحديث من أقوال هؤالء، وأنا أقول: إن ذكر أقوالهم ال مانع منه؛ لماذا؟ 

ة والنقل، هذا ال عالقة لهم به، ما عمدته الرواية والنقل، هذا ال عالقة ألن علوم الحديث فيها ما عمدته الرواي
لهؤالء به، وما عمدته على الرأي والنظر، فهؤالء أقوالهم تفيد في هذا الباب، يعني طالب العلم الذي عنده من 

لعلم الحديث مثلهم، هم ما يقول: لماذا نذكر أقوال هؤالء؟ إذا دققنا في المسألة، وجدنا أننا، ونحن نتصدى  ةالغير 
محفوظاتنا، يعني طالب العلم الذي ينادي بمثل هذا إن كان لديه بضاعتهم مزجاة، ويمكن محفوظاتهم أكثر من 

من المحفوظ ما يؤهله ألن يقول مثل هذا الكالم، ويتكلم في علوم الحديث بعمق، ويعتمد على أقوال األئمة، 
من الحديث، وتعاملك  االحق أن تقول..، لكن إذا كنت ال تحفظ شيئً  ويدرك أقوال األئمة؛ نقول: ما يخالف، لك

ممن تخصص في علوم الحديث يصنَّف  امع علوم الحديث مثل تعاملهم، إنما هو بالرأي، يعني تظنون أن كثيرً 
وم مثل أبي حاتم، ومثل أبي زرعة، أو مثل الرازي، والغزالي ومثل غيره، المسألة مسألة رأي؛ ألن من مباحث عل

الحديث ما يدرك بالرأي، منه ما يعتمد على الرواية، هذا ال دخل لنا ال نحن وال هؤالء فيه، ما عندنا من 
المحفوظات ما يؤهلنا إلى أن ندخل في مثل هذا المجال، مثل األئمة الكبار الذين يحفظون مئات األلوف، لكن 

حديث يدل على أنه يذكر  هالحديث، ما فيهناك أمور، يعني مثل مسألة: ذكر السبب، ما ذكر فيها ال في 
السبب في الجرح، أو يذكر السبب في التعديل، وال فيه نقل عن األئمة أنه يذكر كذا، أو كذا، إنما فيه رأي، 

ال بد من ذكر السبب، وهم الجمهور؛ ألن الجرح يحصل بشيء واحد، والتعديل يحصل بأمور كثيرة،  :الذين قالوا
يعني هل هذا مرده رواية، أو نظر؟ نظر بال شك، فعندهم من النظر مثل ما عندنا في هذه والذين قالوا العكس، 

" تختلف عن  األمور، يعني ابن الصالح حينما نسب إلى اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة نسب لهما أن صيغة "أنَّ
" محمولة على القطع، يعني منقطعة:  "عن"، فـ"عن" محمولة على الوصل، و"أنَّ

................................... 
 ســــــــــــووا وللقطــــــــــــع نحــــــــــــا البرديجــــــــــــي

 

" حكـــــــــــم "عـــــــــــن" فالجـــــــــــل   وحكـــــــــــم "أنَّ
 

 حتـــــــى يبـــــــين الوصـــــــل فـــــــي التخـــــــريج
 

نما هي منقطعة، ثم أورد خبرً إفقال: قال أحمد ويعقوب بن شيبة:  يستدل به على أن  انها ال تفيد االتصال، وا 
"، و"عن" مختلفتان " تفيد القطع، وال تفيد الوصل، و"عن" تفيد الوصل، ففي حديث فـ ؛اإلمام أحمد يرى أن "أنَّ "أنَّ
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" قال اإلمام أحمد، ويعقوب بن شيبة: -صلى هللا عليه وسلم-مر بالنبي  اعن محمد بن الحنفية: "أن عمارً 
"، قال: متصل، فهم نظروا -صلى هللا عليه وسلم-منقطع، وعن محمد بن الحنفية عن عمار: "أنه مر بالنبي 

، هل هذا هو سبب اختالف الحكم؟ أو ك؟ الخبرين، بين الروايتين، لكن هل هذا هو المحماذاالصيغة بين  إلى
حكم اإلمام  ماذاأن المسألة تدرك برأي؟ هذه المسألة ال يكفي فيها رواية، هذه ال بد من إعمال الذهن فيها، ل

ى األولى بأنها منقطعة أن محمد بن الحنفية أحمد على الرواية األولى بأنها منقطعة، والثانية متصلة؟ حكم عل
، يعني يحكي قصة لم يشهدها، والقصة -صلى هللا عليه وسلم-مر بالنبي  ايحكي قصة لم يشهدها: أن عمارً 

الرواية الثانية عن عمار عن محمد بن الحنفية يحكي القصة عمن حصلت له، يرويها عنه، يعني أنا لما أحدثك 
عني، ، أنت ما أدركته، وأحكي القصة لك، وتنقلها بحديث عن شيخ أنت ما أدركته، مات قبل أربعين سنة مثاًل 

 ان فالنً إأنه حصل لي كذا، تنقلها عني، أنت ما شاهدت القصة، لكن أنت تنقلها عن طريقي، لكن لما تقول: 
حصل له مع الشيخ الفالني كذا، أنت تروي قصة لم تشهدها، ولم ترويها عن صاحبها، إذن هي منقطعة، فمثل 

رق بين الصيغتين، بينما هناك أمور معتمدة هذه األمور تدرك بالرأي، لو الواحد ما يروي وال حديث؛ عرف الف
 على الرواية ال دخل لهؤالء وال ألمثالهم ممن ليس من الحفاظ في مثلها بل تترك لألئمة، عرفنا الفرق؟ نعم؟

  الب:......
إشكال في أنها فيها لفتات،  ههم يطالبون بتجريد، تجريد كتب المصطلح، لو جردت ما ضرها يعني، لكن ما في

ولذلك يقال لهم: أهل النظر في  ؛يء من اإلدراك لهؤالء األصوليين، وقد عرفوا بشيء من إعمال النظروفيها ش
شك أنها دعوة مردها وسببها الغيرة على السنة، وهؤالء  همقابل أهل األثر، فننتبه لمثل هذا؛ ألن هذه الدعوة ما في

هذه المباحث، لكن أنا أقول: إذا كان مرد  عندهم شيء من مخالفة السنة، فال ينبغي أن يعول عليهم في مثل
ذا االمسألة ومناطها رأيً  ؛ فهم يدخلون بال شك، ودخولهم مثل دخولنا، ما نحفظ من السنة إال مثل ما يحفظون، وا 

كانت المسألة مناطها أثر ورواية؛ فال مدخل لهم فيها، يعني هل يمكن يعارض أبو حاتم إذا قال: الصواب 
، ما يمكن أن يعارض هذا بهذا أحد، وال االصواب متصل، يمكن يعارض هذا بهذا؟ أبدً  مرسل، قال الغزالي:

يمكن أن يجرؤ أحد، ولو كان ممن يتبع الرازي على بدعته، أو الغزالي، أو غيره، ما يمكن أن يجرؤ أحد على 
البتة إال بمثل ما يصنعون،  منها ما ال يدرك ا، لكن األئمة أطلقوا أحكامً امثل هذا، يعارض األئمة بمثل هؤالء أبدً 

هم جمعوا الطرق، وخزنوها في أذهانهم، يضاهيهم، أو يقرب منهم من يجمع الطرق في األوراق، أو في اآلالت 
قد، فمن يجمع الطرق يصل إلى ما وصلوا إليه إذا تأهل، هناك أشياء ال يمكن الوصول إليها إال إذا ساويناهم، 

ه، يقول أبو حاتم: الصواب مرسل، ثم يقول: ال، الصواب متصل، من يعني هل بإمكان شخص من تلقاء نفس
يحذف قول في باب  اأجل أن ينقل عن إمام يضاهي أبا حاتم؟ فمثل هذه األمور ال بد من النظر فيها، وأحيانً 

ديل، إذا من األبواب، فيبقى الباب غير مترابط، يعني لو األقوال األربعة التي ذكرناها في مسألة بيان الجرح والتع
حذف قول من هذه األقوال ما يكون في المسألة خلل؟ نعم، لكن غير متكاملة؛ ألنها أقوال متقابلة، وعللها 

، أو الباقالني على ما تقدم ذكره، يعني المسألة تختل، ألنه اختاره الغزالي مثاًل  ؛متقاربة، فإذا حذفت هذا القول
ا على وجهها، وأعود وأكرر أن هؤالء تلبسوا ببدع، وبعض لكن إذا سردت جميع ما قيل في المسألة، تصورته
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الناس يطالب، وهذا ال شك أن سبب مرده الغيرة على السنة، يقول: تنقح كتب المصطلح حتى من مسائل 
األصول، لكن هناك تداخل بين مسائل المصطلح ومسائل األصول، يعني بحث السنة مبحث كبير بل قطب 

ل: ال ندرس األصول، أو نحذف السنة من كتب األصول، ونحرم من أراد أن يبحث في كتب األصول، هل نقو 
يتخصص؟ وهو ال بد من دراسة المصطلح في كتب األصول؛ ألنه ال يتم له االستدالل إال بالكتاب والسنة 
 واإلجماع والقياس، واألصول المختلف فيها معروفة، فإذا أراد أن يحتج ال بد أن يبحث له في كتب األصول عن
مباحث السنة، أو نقول: نرفع هذا القسم من كتب األصول، وندخل فيه متن من متون المصطلح المعروفة عند 
أهل العلم، يعني نقرأ كتب األصول، وننظر فيها، ونتفحصها، ونقبل الحق ونرد غيره، والمتأهل حقيقة ال يقف 

 في طريقه مثل هذه األقوال.
 قلإإإإإإا: وقإإإإإإد قإإإإإإال أبإإإإإإو المعإإإإإإإالي

 

 يإإإب الحإإإن أن يحكإإإم بمإإإاوابإإإن الخ 
 

 واختإإإإإإإإإإإإإإإاره تلميإإإإإإإإإإإإإإإ ه ال رالإإإإإإإإإإإإإإإي 
 

 أ للإإإإإإإإإإإإإإه العإإإإإإإإإإإإإإالم ب سإإإإإإإإإإإإإإبابهما
 

باألسباب ال أثر له؛ ألنه ال يقبل الجرح  ان هذا القيد واشتراط كونه عالمً إأي بأسباب الجرح والتعديل، وقلنا: 
إن شاء -بأسبابهما على ما سيأتي  ان، ال بد أن يكون عارفً ن أو لم يبي   والتعديل إال من العالم بأسبابهما، سواء بيَّ 

 .-هللا تعالى
 ر:الفصل الخامس من الفصول الثالثة عش

 وقإإإإإإدموا الجإإإإإإرح وقيإإإإإإم: إن  هإإإإإإر
 

 مإإإإإن عإإإإإدل األ  إإإإإر فهإإإإإو المعتبإإإإإر 
 

ن كان المعدلون أكثر عددً  ،اجمهور أئمة األثر قدموا الجرح على التعديل مطلقً  ،أي الجمهور ؛ ألن مع الجارح اوا 
ع عليها المعدل، يعني إذا قال فالن، عالم من أهل العلم: فالن ثقة، وقال الثاني: ضعيف،  زيادة علم لم يطل

 ،ويصلي ،فهذا المضعف عنده زيادة علم خفيت على المعدل، هو يقول: أنا مع المعدل في كل ما يقول، يصوم
اطلعت منه على أشياء ما  لكن أنا ،في الظاهر ا، وال يرتكب محظورً -إن شاء هللا تعالى-وظاهره الخير  ،ويزكي

ولذا قدموا الجرح؛ ألن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، إذا كثر عدد المعدلين منهم  ؛عرفها المعدل
وهذا ترجيحه بزيادة العلم التي خفيت، لكن الخطيب على  ،من يقول: نحتاج إلى مرجح؛ ألن هذا ترجيحه بالكثرة

وتعديل المائة واحد، يشهدون له بالظاهر، أما هذا األمر الذي  ،ل الواحدما سيأتي يقول: هذا خطأ؛ ألن تعدي
ال ما يخفى؟ جرح ما اطلع عليه إال شخص  :وقال ،خفي على الواحد مما يجرح به يخفى على المائة، يخفى وا 

ي يعدله، والذي يعرف عنه هذا غما يدري عن هذا الشخص يب الذيوأنتم ما تدرون عنه،  ،هذا الشخص يشرب
 فالذي يخفى على الواحد يخفى على العدد. ،ويضعف ،الجرح يجرح

 وقإإإإإإدموا الجإإإإإإرح وقيإإإإإإم: إن  هإإإإإإر
 

 مإإإإإن عإإإإإدل األ  إإإإإر فهإإإإإو المعتبإإإإإر 
 

ال ما  ،هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ يجوز ؛من عدل األكثر ،حال"أل" حال بزيادة  "من عدل األ  ر" وا 
ال ما يجوز؟ إال إيجوز "ا"جاء زيد راكبً يجوز؟   ذا أول بنكرة:، وا 

 فاعتلإإإإإإد اوالحإإإإإإال إن عإإإإإإر  لف  إإإإإإ
 

إإإإإإى   كإإإإإإإ"وحدك اجتهإإإإإإد" تنكيإإإإإإره معن 
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حال كونهم أكثر، فهو أي التعديل المعتبر؛ ألن الكثرة تقوي الظن  "أل"ل نكرة، وهنا األكثر فيه و ال بد أن يؤ 
عنده زيادة علم  ؛ ألنبعدالته، والخطيب يقول: هذا خطأ؛ ألن تعديل واحد أو أكثر ال فرق في مقابل قول الجارح

 خفيت على المعدل.
 وجد فيه جرح تقديم الجرح والتعديل، يعني راوٍ  عرفنا المسألة السابقة في ده الفصل السادس في تعديل المبهم:وبع

فيقدم الجرح؛ ألن مع الجارح زيادة علم، وهذا يتطلب تفسير الجرح؛ ألنه في مقابل تعديل، أما إذا لم  وتعديل،
فال بد  ،فيقبل من العالم، فيقبل ممن يقبل قوله في الجرح، أما إذا كان في مقابل تعديل ؛ل تعديليكن في مقاب

 ، أو ال؟من بيان السبب؛ ليكون، لنعرف هل خفي على المعدل
لو قال المعدل: أنا عرفت السبب الذي من أجله جرح، لكنه تاب منه، أو نفاه بطريق  -اأيًض –في هذه المسألة 

، اوتاب وندم، وأقلع فورً  ،ال: أنا أعرف أنه كان يشرب الخمر، لكن على يدي منذ شهر ما شربمعتبر، بأن ق
وحكم بأنه حسنت حاله واستقام بعد هذا  ،فنقول: إنه إن ما مع الجارح لم يخف على المعدل، بل عرفه المعدل

 الجرح، فمثل هذا يعتبر.
لماذا؟ قال: ألنه قتل فالن يوم الخميس،  ف مجروح؛ى الجرح، قال الجارح: ضعيلو نفاه بطريق معتبر، لو نف

تزعم أنه  الذيفقال المعدل: أنت تقول قتله متى؟ قال: يوم الخميس، قال: صلى بجواري يوم الجمعة، هذا 
يعتبر؛ ألنه ال قيمة له، فمثل هذه األمور ، أو ال يعتبر؟ ال مقتول، فنفاه بطريق معتبر، فهل يعتبر قول الجارح

 ها أثر في مثل هذا.ال شك أن ل
 : في تعديل المبهم:الفصل السادس

 :-رحمه هللا-قال 
 ومإإإإإإإإبهم التعإإإإإإإإديم لإإإإإإإإي  يكتفإإإإإإإإي

 

 بإإإإإإه الخ يإإإإإإب والفليإإإإإإه الصإإإإإإيرفي 
 

أي تعديل المبهم، لو قال: حدثني الثقة، عدله على اإلبهام، لو قال العالم المحدث: حدثني  "ومبهم التعديم"
 الثقة.

 ومإإإإإإإإبهم التعإإإإإإإإديم لإإإإإإإإي  يكتفإإإإإإإإي
 

 الخ يإإإإإإإإإب .................. بإإإإإإإإإه 
 

عنده أن  وأبو نصر بن الصباغ؛ ألنه ال يلزم من كونه عداًل  "الصيرفي"أبو بكر  "والفليه" البغدادي أبو بكر
حدثني الثقة ويسكت، بل ال بد أن يذكر اسمه؛ ألنه، لكي  :عند غيره، ال بد أن يسميه، ال يقول يكون عداًل 

فلما  ،من شخص قال: حدثني الثقةم لكن ليس بثقة عند غيره، فك ،ن ثقة عندهيعرض أمره، ويعرف؛ ألنه قد يكو 
يقول: حدثني الثقة، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي  -رحمه هللا-سماه صار عند غيره ليس بثقة، اإلمام الشافعي 

ن أبي يحيى، يحيى، والحفاظ كلهم على تضعيفه، وتفرد بتوثيقه، حتى من يقلد اإلمام الشافعي يضعف إبراهيم ب
كل أهل  -اأيًض –فال بد من تسميته، ويقال في هذا البيت، يعني حينما اقتصر على الفقيه الصيرفي، واقتصر 

قالوا: إن مثل هذا يدرك بمثل هذا  ،وغيرهم من أهل النظر ،وابن الصباغ ،المصطلح نسبوا هذا القول للصيرفي
يدركه، يدرك أنه قد  ويقول: حدثني الثقة، هذا كلٌ  ،يبهمهو  ،النظر، يعني كون الراوي أو اإلمام يروي عن راوٍ 

ين، تجد هذا وقد ال يكون ثقة عند غيره، والدليل في ذلك االختالف بين العلماء في الرواة المسمَّ  ،يكون ثقة عنده
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 نهم من هذا النوع، بل قال بعضهم: إأن هذا المب -اأيًض –العالم يقول: ثقة، واآلخر يقول: ضعيف، فيحتمل 
عدم التسمية تقوي الظن بضعفه، يعني كما هو شأن المدلسين الذين يدلسون على الضعفاء؛ ألنه لو ذكر اسمه 
نما هو  ما قبل الخبر، ومثل هذا يقول: حدثني الثقة، ال يظن باإلمام أنه يريد أن يغش األمة بهذا الخبر، ال، وا 

لمسألة مفترضة في إمام من أئمة المسلمين، حماة وا ،ولذا ال يتصور منه الغش ؛ثقة عنده، والخبر ثابت عنده
الدين، حماة السنة، فمثل هذا قالوا: يقوي الظن بضعفه؛ ألنه ما أبهمه إال لغرض، كما أن المدلس ما أسقط 

أنه غرض حسن؛ لكي ال يرد الحديث الذي  -وهو األصل- الراوي الذي حدثه إال لغرض، قد يكون غرض
كما  ،وقيل يكفي يعني تعديله "وقيم يكفي"ته عنده، لكن قد ال يصح عند غيره صحتحتاج إليه األمة مع جزمه ب

أو لم  ،سمى ، وهو مؤتمن على السنة، سواءٌ ألنه مأمون في الحالين، إمام ثقة، إمام من أئمة المسلمين ؛لو عينه
 ،ى من قبول المراسيليكفي، وهذا القول ماش على قول من يحتج بالمرسل، بل هو أولى، بل هو أول :، وقيليسم   

 وقيإإإإإإإإإإإم: يكفإإإإإإإإإإإي نحإإإإإإإإإإإو: قإإإإإإإإإإإاا
 

 ................................... 
: -اأيًض –باإلطالق  "لو قاا"صرح الخطيب بأنه  "بم"، أو المرضي أو العدل "حد ني ال ل "ألف اإلطالق 

 لو قال: "جميا أأياخي  لاا"
 جميإإإإإإا أأإإإإإإياخي  لإإإإإإاا ولإإإإإإو لإإإإإإم

 

 أسإإإإإإإمِ  ا ي لبإإإإإإإم مإإإإإإإن قإإإإإإإد أبهإإإإإإإم 
 

لما ذكر قبله؛  "ا يلبم من قد أبهم" ،يعني لو قعد قاعدة قال: جميع أشياخي ثقات، فال يلزم إن سميت فهو ثقة
ألنه قد يوثق من ليس بثقة، يعني اجتهاده أداه إلى هذا، اجتهاده الذي رأى أن ذمته ال تبرأ إال به أداه إلى هذا؛ 

ال  ،ضعفييه إال جزم ألن الكالم في الرواة ال يمكن فيه االحتياط، ما ف  ،وثق، لماذا؟ ألنك إن احتطتيوا 
، اوأن ال يثبت منها إال ما هو ثابت بيقين حرمت الناس من العمل بحديث قد يكون ثابتً  ،للسنة اوضعفته احتياطً 

ن احتطت من الطرف اآلخر من أن يترك الناس العمل بهذه السنة من أجل  وقلت: بداًل  ،ووثقت هذا الراوي  ،وا 
 فقد جعلتهم يعملون بما ال يجوز العمل به. ،لهذا الراوي  تضعيفي

–أو اإلمام: جميع أشياخي ثقات، يعني ولو لم أسمهم، ثم روى عمن لم يسمه ال نقبل  ،أو العالم ،إذا قال الشيخ
 ومعاذ هللا أن يتهم أئمة ،من قد أبهم؛ لما ذكر؛ ألنه قد يوثق من ليس بثقة، ال لهوى في نفسه، حاشا -اأيًض 

نما لمخالفة باجتهاد، اجتهاده أداه إلى هذا، وهناك من يقول: ي   قبل، من اإلسالم بهذا، ال لهوى في نفسه، وا 
فقال: يقبل، أشياخه ثقات، القول  ،يكفي، هذا قعد قاعدة :مثل ما قالوا في األول ،االعلماء من يقول: يقبل مطلقً 

 األول أنه ال يقبل، الثاني أنه يقبل.
 أو قال: جميع أشياخي ثقات؟ األول أولى بالقبول؟  ،اواحدً  اويريد به شخًص  ،لقبول إذا حدثني الثقةأيهما أولى با

 ..... الب:.
 أولى؟

  الب: نعم.
 لماذا؟
 جميا أأياخي، اإلأكال في الجميا؟  الب:
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، وحكم عليه ويذكره ،ال، من جهة أخرى، يعني األول أولى بالقبول؛ ألنه حينما قال: حدثني الثقة يذكره، يعرف
وقال: جميع أشياخي ثقات، نعم، قد يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، لكن  ،بالتوثيق، لكن لو قال، وقعد قاعدة

ألنه يتذكر حال كتابته حال هذا الراوي، لكن قعد قاعدة، يعني أنا  ؛لو نص عليه في السند أنه ثقة، أولى بالقبول
ذكر في المقدمة أنه ال يذكر في الشرح  -تعالى رحمه هللا-ابن حجر على من باب التنظير الحافظ  أعرف مثاًل 

أو حسن، هذه قاعدة عنده، لكن وهو يشرح في أثناء الكتاب قد يغفل عن  ،ويسكت عنه إال وهو صحيح ،احديثً 
ومع ذلك ال تصل إلى درجة الحسن، بل فيها  ،ولذا استدرك عليه أحاديث سكت عنها في الفتح ؛هذه القاعدة

ال ما هو بواضح؟عيف، واضحالض ويغفل عنه في  ،في كتابه اأو يشترط شرطً  ،ألن اإلنسان قد يقعد قاعدة ، وا 
 ى بالقبول من الحكم العام.لو ألنه بشر، فالتنصيص على الواحد أأثناء الكتابة، وال يالم؛ 

 وبعإإإإإإإح مإإإإإإإن حلإإإإإإإن لإإإإإإإم يإإإإإإإرده
 

 ................................... 
 :"في حن من قلده"وأحمد  ،والشافعي ،كمالك ،مجتهد متبوع "من عالم"صدر أي تعديل المبهم إن 

 وبعإإإإإإإح مإإإإإإإن حلإإإإإإإن لإإإإإإإم يإإإإإإإرده
 

 مإإإإإن عإإإإإالم فإإإإإي حإإإإإن مإإإإإن قلإإإإإده 
 

وأن يقبلوا هذا الخبر؛ ألنهم  ،يعني قال اإلمام أحمد: حدثني الثقة، يلزم جميع الحنابلة أن يوثقوا هذا الراوي 
ون اإلمام، فكيف بوسائل الحكم؟ وقل مثل هذا في حق الشافعية، في الخالصة يقلد ،يقلدون اإلمام في الحكم

أو لم يسمه، بل وثقه على اإلبهام، وقل  ،ولو تفرد بتوثيقه ،على الشافعية أن يقبلوا قول اإلمام في توثيق الراوي 
بلون قول اإلمام مثل هذا في المالكية، يلزمهم أن يقبلوا قول إمامهم؛ ألنهم يقبلون في النتائج، فكيف بالوسائل، يق

 إذا قال اإلمام يحرم كذا تبعوه، فعلى هذا يلزمهم التقليد في الوسائل، وأظن هذا القول ظاهر.
 وبعإإإإإإإح مإإإإإإإن حلإإإإإإإن لإإإإإإإم يإإإإإإإرده

 

 مإإإإإن عإإإإإالم فإإإإإي حإإإإإن مإإإإإن قلإإإإإده 
 

 يعني في مذهبه؛ ألن تقليده في الحكم؛ ألنه يقلده في الحكم ففي التصحيح أو التضعيف من باب أولى.
 :-تعالى رحمه هللا-الناظم  ثم بعد هذا قال

 ولإإإإإإإإإإم يإإإإإإإإإإروا فتيإإإإإإإإإإاه أو عملإإإإإإإإإإه
 

 لإإإإإه اعلإإإإإى وفإإإإإام المإإإإإتن تصإإإإإحيح   
 

وهذا، أو فتواه أي  أو فتواه، يجوز هذا ،لم يرو الضمير يعود على جمهور أئمة األثر، فتياه "ولم يروا فتياه"
 ، أو مقلد، وهي في المجتهد أظهر:كان هذا عن المجتهد العالم، سواءٌ 

 تيإإإإإإإإإإاه أو عملإإإإإإإإإإهولإإإإإإإإإإم يإإإإإإإإإإروا ف
 

 لإإإإإه اعلإإإإإى وفإإإإإام المإإإإإتن تصإإإإإحيح   
 

 ،وال طعمه ،ولم تغير لونه ،وأجمعوا على أن الماء إذا خالطته النجاسة ،يعني أفتى األئمة له ا المتن" ا"تصحيح  
وال ريحه أنه طاهر، وبالمقابل أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه نجس، هذا محل إجماع، أما في األصل، في 

ى منهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من ال يفرق، هذه مسألة ثانية، لكن مسألة المفهوم، أنها المسألة األول
))الماء طهور ال ينجسه  :وغيره أن ،إذا غيرت أحد أوصافه أنه ينجس باإلجماع، وفي الباب حديث أبي أمامة

ال يعني أن  -هذا االستثناء-اد هذه إجماع العلماء على مف شيء، إال ما غلب على لونه، أو طعمه، أو ريحه((
ن أفتوا بموجبه، ففتوى العالم بمقتضى حديث ال يعني تصحيح الحديث كما أن فتواه  ،هذا االستثناء صحيح، وا 

بمقتضى الخبر احتمال أن يكون  ،بمخالفة حديث ال تعني تضعيف الحديث، لماذا؟ ألنه حال الفتوى بالمقتضى
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المقابل وعمدته، وب أو بقواعد عامة، ال يعني أن هذا الحديث هو معوله ،عمل بحديث آخر، أو بمجموع طرق 
فيما إذا أفتى بمخالفة الحديث؛ ألنه قد يفتي بمخالفة حديث صحيح لمعارض راجح؛ ألن عنده من الحديث ما 

 :ما هو أرجح منه، أو لناسخ مثاًل يخالفه م
 ولإإإإإإإإإإم يإإإإإإإإإإروا فتيإإإإإإإإإإاه أو عملإإإإإإإإإإه

 

 لإإإإإه اعلإإإإإى وفإإإإإام المإإإإإتن تصإإإإإحيح   
 

، أو لدليل آخر، ويجوز أن يروي عن غير عدل، اإلمكان أن يكون ذلك منه احتياطً  ؛لراويه يعني وال تعدياًل 
، يعني تعديل للراوي تصحيحه للحديث، وعمله بالحديث، عمله بالحديث تصحيح له، وتوثيق اوقيل: تعديل مطلقً 

قبل العالم، أو خالف الخبر، ال تقتضي  هذه المسألة، مسألة العمل بمقتضى خبر منلراويه، وقيل: إن كان، 
التصحيح في حال العمل بمقتضاه؛ ألنه قد يعمل به مع غيره، أو لدخوله في قواعد عامة، ومثلنا باالستثناء إال 
ما غلب على لونه، أو طعمه، أو ريحه، ضعيف باتفاق الحفاظ، ومع ذلك الحكم متفق عليه، فال يعني هذا أنه 

إذا ترك العمل بحديث، فال يعني أن هذا تضعيف؛ ألنه قد يعمل بمخالفه مما هو صحيح، ومسألة العكس، 
عنده، وقد يكون كما يعتذر به عن األئمة، قد يكون الخبر قد خفي عليه، ما بلغه  اأرجح منه، وقد يكون منسوخً 

فإما لكونه ولذلك تجدون األئمة قد تكون لهم فتاوى، يصدر منهم فتاوى مخالفة ألحاديث صحيحة،  ؛الخبر
بما هو أرجح منه، أو لكونه لم يبلغه، أو ألن فهمه للخبر غير فهمك للخبر، أنت تظن أن هذا اإلمام  امعارًض 

))وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن رد الخبر، وهو في الحقيقة قد عمل بالخبر على فهمه، ففي حديث: 
إن اإلمام مالك رد هذا الخبر، أو ما بلغه  :قول، لما تسمع أنه عند المالكية أن عرنة موقف، هل تعرنة((

الخبر؟ بلغه الخبر، وعمل بالخبر، لكن على حسب فهمه هو، ال تفرض فهمك عليه، يقول: لوال أن عرنة من 
ارفعوا عن مزدلفة، وال ارفعوا عن منى، لكن هي منها، يأثم الذي يقف؛ ألنه خالف  :عرفة ما استثنيت، ما قال

صحيح، هو فهم هذا، والجمهور قالوا: لما نهي عن الوقوف فيها إذن ليست من عرفة، فقد األمر، لكن وقوفه 
من االعتذارات عن األئمة  -رحمه هللا-يكون عدم أو عمله بالخبر على خالف ما تفهم أنت، ولشيخ اإلسالم 

في األئمة وأنهم  ؛ ألن بعض طالب العلم يقعون افي كتابه: "رفع المالم عن األئمة األعالم" كالم طيب جد  
ن بالتفقه من ييخالفون النصوص، ال سيما بعد الهجمة على التقليد، ومطالبة الناس كلهم بما فيهم الطالب المبتدئ

 ماذالشافعي كم خالف من حديث، أحمد كم خالف من حديث؟ انظر كتب الحنابلة، ل انظرالكتاب والسنة، 
اإلمامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية حين  انظرنقول: ال يا أخي، تشتمل عليه؟ كتب الحنفية حدث وال حرج، وهكذا، 

، وهو ناصر ال يحتمل تأوياًل  اصحيحً  ااعتذر عن هؤالء األئمة، يعني هل يظن باإلمام أحمد أنه يخالف خبرً 
ما يظن باألئمة مثل هذا، لكن ال بد لهم من عذر، وهذه  االسنة؟ هل يظن بمالك نجم السنن مثل هذا؟ أبدً 

ار جاء على كثير منها شيخ اإلسالم ابن تيمية في رفع المالم، فعلى كل طالب علم أن يراجع هذا الكتاب، األعذ
 ويفيد منه.

 علإإإإإإإى الصإإإإإإإحي  ولإإإإإإإي  تعإإإإإإإدي   
 

 روايإإإإإإإإ  العإإإإإإإإدل علإإإإإإإإى التصإإإإإإإإر   
 

"ولي  هذا الراوي عند من روى عنه؟ ال  يعني إذا قال إمام من األئمة: حدثنا فالن، هل هذا يقتضي عدالة
وجه  "رواي  العدل على"الذي عليه أكثر العلماء  "على الصحي "لمن يروي عنه العدل، المحدث العدل  "عدي   ت
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باسمه؛ ألنه يجوز أن يروي عن غير عدل، وكتب السنة باستثناء الصحيحين فيها من الرواة  "التصر  "
من الرواة الثقات الكثير، ا ، وفيهمن الرواة شديدي الضعف، وفيها من الرواة متوسطي الحال اوفيه ،الضعفاء

، رواية النسائي افي مسنده ال يعني أنه يوثق هذا الراوي، رواية الترمذي ليست توثيقً  فرواية اإلمام أحمد عن راوٍ 
 ، وهكذا.اليست توثيقً 

 أن تصحيح الترمذي معتبر، وأن تصحيحه تعديل وتوثيق للرواة، هذا رأي -رحمه هللا-الشيخ أحمد شاكر يرى 
الشيخ أحمد شاكر، وال شك أن هذا تساهل شديد أكثر من تساهل الترمذي الذي يرمى به، فالترمذي قد يصحح 

وفالن وفالن، ويكون في سند  ،لما سيذكره من الشواهد، وفي الباب عن فالن ؛ويقول: حسن صحيح ،الخبر
ن قال الشيخ أحمد ، تصحيحه توثيق لرواة ااتضعيفً و  اتصحيحً من فيه ضعف، فليس الحديث األصل  لخبر، وا 

 .-رحمه هللا-شاكر ما قال 
 روايإإإإإإإإ  العإإإإإإإإدل علإإإإإإإإى التصإإإإإإإإر    ...................................

 

معناه أنه غش  ؛إذا روى عن ضعيف ،من طريق رواة اومنهم من يقول: المسألة مفترضة في إمام يروي حديثً 
ذا القول يرده واقع كتب السنة، منهم من يقول: إن ، ولكن هيروي عن ضعيف؟ إال أنه ثقة عنده األمة، كيف

أنه ال  ،وهذه جادته ،ألن من أهل العلم من ال يروي إال عن ثقة، يعني هذه قاعدته ؛كان ال يروي إال عن ثقة
وجد جمع يقربون من عشرين ال يروون إال  ،ال عن ثقة، وحصر من ال يروي إايكون توثيقً  ،يروي إال عن ثقة
وفي مروياتهم أنهم يروون عن الثقة وغير الثقة، لكن الغالب الثقات، فممن قيل  ،لواقع في كتبهمعن ثقة، لكن ا

نه ال يروي إال إ :وبقي بن مخلد، حتى قالوا في أبي داود ،-رحمه هللا-فيه أنه ال يروي إال عن ثقة اإلمام أحمد 
وهو أقربهم إلى تطبيق  ،الذي أشدهم تحريً هو ا -رحمه هللا-في الرواة مالك، مالك  اعن ثقة، لكن أشدهم تحريً 

وواقع المسند فيه أحاديث ضعيفة  ،ومع ذلك روى عن غير ثقات، كما ذكرنا في ابن أبي المخارق  ،هذه القاعدة
ن نازع من نازع في مسألة الوضع ،كثيرة، بل فيه ما حكم بوضعه وأنه قد يكون فيه  ،وهي تسعة أحاديث، وا 

-وفيه تسعة أحاديث، هناك كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،ه الخطأ، قد يقع فية بالكذبتعمده الروا ال ما الخطأ، 
بيان األحاديث الموضوعة، وللحافظ ابن حجر القول المسدد في الذب ة في والحافظ العراقي له كراس ،-رحمه هللا

له، نعم  له، وال تعدياًل  ار توثيقً عن المسند، وكالم كثير يعني في المسألة، فرواية العدل الثقة عن الراوي ال تعتب
 وتوثيق عملي، توثيق عملي للراوي. ،رواية الشيخين تعديل

 .وهللا أعلم
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

 
 . الب:.....

وأفتى  ،اا روى الصحابي حديثً هذا الكالم في األئمة الذين يفتون، إذ ،يعني رواية الراوي من الصحابة مثاًل 
، ا))إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعً حديث:  -رضي هللا تعالى عنه-بخالفه، كما روى أبو هريرة 

، وأهل العلم اأنه كان يفتي بأن اإلناء يغسل ثالثً  -رضي هللا عنه-روي عن أبي هريرة  ويعفر الثامنة بالتراب((
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بما رأى، هذا معروف عند أهل العلم، هذا إذا اختلفت الرواية عن الرأي، هذا فيما  يقولون: العبرة بما روى ال
ال يعتبر  ،فأفتى بخالف ذلك ،رواه، لكن البحث الذي معنا حديث ثابت عند هذا العالم، ولو لم يكن من روايته

ن كانت محل عناية من أهل العلم ،له، وفتواه اتضعيفً  أو  ،لحديث ما لم يظهروطالب العلم، لكن العبرة با ،وا 
 أو مرجوح. ،يبين أنه منسوخ




